
 
Uchwała Nr 144/2012 

Rady Miejskiej w Jastrowiu 
 

z dnia 25  października 2012r. 
 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej w 2013r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
                w Jastrowiu. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 
poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055,  
Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 
poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458;           
z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 
poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 
poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz art.219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz.146,  Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835,                  
Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726; z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, 
Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429; Nr 291 poz.1707)  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej                  
w Jastrowiu w formie dopłaty do kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i uŜytkowych, 
stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie, w wysokości 21,60 zł rocznie do 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
 
do uchwały Nr 144/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25  października 2012r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu. 

 
 

 Projekt uchwały przewiduje ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu na 2013r. w formie dopłaty do kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych 
i uŜytkowych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu jest zakładem budŜetowym Gminy i Miasta 
Jastrowie, a do jego zadań statutowych naleŜy między innymi administrowanie substancją 
mieszkaniową i lokalami uŜytkowymi, będącymi własnością Gminy i Miasta Jastrowie łącznie                       
z dokonywaniem remontów  i konserwacją, jak równieŜ reprezentowanie (zasobu mieszkaniowego 
Gminy i Miasta Jastrowie) we wspólnotach mieszkaniowych. Wspólnoty mieszkaniowe 
podejmowały i podejmują na zebraniach właścicieli uchwały dotyczące m.in. realizacji remontów 
polegających np. na wymianie pokrycia dachowego, instalacji gazu w częściach wspólnych, 
elewacji  i dociepleń ścian zewnętrznych budynków, a takŜe uchwały w sprawie wynagrodzeń 
zarządcy i kosztów zarządzania. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu jako zakład budŜetowy osiąga przychody                   
z prowadzonej działalności, które nie wystarczają na pokrycie w/w zobowiązań.  
 Proponuje się ustalenie stawki dotacji przedmiotowej na rok 2013 w wysokości 21,60 zł 
rocznie do 1m2  powierzchni uŜytkowej. 
 Przewidywana powierzchnia uŜytkowa, której dotyczyć będzie dopłata to 25.600 m2, co 
odpowiadać będzie kwocie dotacji na poziomie 552.960 zł rocznie w 2013r. 
 
 W świetle powyŜszego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 


